
 

Unitat: Secretaria General.
Expedient: JG 2018/2 (462/2018)

EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT 
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE GENER DE 2018

En compliment i als efectes que disposen l’article 56.1 i la disposició addicional 8a-f) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 
196.3  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les  Entitats 
Locals,  aprovat  per  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  em  plau 
comunicar-vos els acords que, en extracte, han estat adoptats per la Junta de Govern 
de la Ciutat de Gandia, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de gener de 2018.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 8 de gener de 2018.

Llegida la minuta de l’acta de la sessió anterior, la Junta de Govern de la Ciutat de 
Gandia, per unanimitat,  aprova en els seus termes l’acta del  8 de gener de 2018, 
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.  

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

Es dóna compte del següent:

1. Extracte  de  la  resolució  de  28  de  desembre  de  2017,  de  la  Vicepresidència  i 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici  
2018  les  subvencions  dirigides  al  desenvolupament  d’itineraris  integrats  per  a  la 
inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social (DOGV núm. 8204 
de data 3 de gener de 2018)

2. Anunci  de l’Excel·lentíssima Diputació  Provincial  de  València  sobre  obertura  del 
termini  de  30  dies  hàbils  d’informació  pública  del  Reglament  de  Creació  i 
Funcionament de la Xarxa de Municipis Protegits contra la violència de gènere, per a 
la presentació de suggeriments i/o reclamacions (BOPV núm. 2 de data 3 de gener de 
2018).

3. Anunci  de  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València  sobre  aprovació 
definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la gestió tributària prestada als 
ajuntaments i altres ens públics (BOPV núm. 4 de data 5 de gener de 2018).

4. Resolució de 5 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d’Incendis 
Forestals, sobre la modificació del període de cremes per a gener de 2018 (DOGV 
núm. 8208 de data 9 de gener de 2018).

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada i acorda 
donar trasllat d’aquests assumptes als departaments municipals competents per 
raó de la matèria. 

 



 

3.- SERVEIS

3.1.-    Dació de compte del  decret núm. 29 de data 9 de gener de 2018,  sobre 
designació dels membres integrants del Consell Escolar Municipal.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
decret en tots els seus termes. 

3.2.-    Dació de compte del  decret núm. 32 de data 9 de gener de 2018,  sobre 
designació del funcionari  validador de tota la informació de l’Ajuntament que 
s’introduïsca  al  qüestionari  aprovat  mitjançant  resolució  de  la  Subsecretaria 
d’Hisenda i Funció Pública de 15 de novembre de 2017.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de l’esmentat 
decret en tots els seus termes. 

3.3.-    Concessió  de  subvenció  directa  a  la  Federació  Local  d’Associacions 
Culturals Falleres ‘Junta Local Fallera’ de Gandia mitjançant conveni.

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.4.-    Aprovació del projecte de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost sobre béns immobles (IBI).

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

1.-  Modificació  del  lloc  de  treball  núm.  16.1/013,  d’educador  social  (exp. 
RRHH-99/2017)

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

2.-  Modificació  del  lloc  de  treball  núm.  17/011,  de  coordinador  de  Promoció 
Econòmica (exp. RRHH-100/2017)

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

3.-  Acceptació  del  pagament  realitzat  per  l’agent  urbanitzador  de  la  unitat 
d’execució  del  sector  Les  Foies,  corresponent  al  compliment  dels  objectius 
complementaris  prevists  a  la  proposició  jurídicoeconòmica  i  en  el  conveni 
urbanístic de gestió (exp. PP-613).

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

 



 

4.-   Iniciació dels tràmits administratius per aprovar un protocol d’agermanament 
entre els municipis de Gandia i Fano (Itàlia).

La Junta de Govern de la Ciutat  de Gandia, per unanimitat  dels seus membres, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.

Gandia, 15 de gener de 2018

EL REGIDOR SECRETARI DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Decret núm. 3604, de 17/06/2015)

EL TITULAR DE L’ÒRGAN DE SUPORT 
A LA JUNTA DE GOVERN

(Resolució de 5/11/2012 del DGAL GV)
José Manuel Prieto Part Lorenzo Pérez Sarrión

(Signat electrònicament segons codificació al marge)
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